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Apreciat participant,
En nom de tots els membres de l’organització i en el meu propi, et donem la benvinguda a la VII edició
de la UTBCN – Ultra Trail Barcelona© by Coreevo. Una de les curses líders en el marc del Trailrunning
Internacional gràcies a la participació de corredors com tu, corredors que arriben de més de 30 països
disposats a gaudir de la natura i del inconfusible entorn del Parc del Garraf.

L’esdeveniment està organitzat per Xalenx Sport. Aquest 2017 seguim confiant en Coreevo, una marca
catalana de roba especialitzada en Trail Running que treballa amb afany sobre la innovació per situarse entre les empreses més importants del sector. A més, la UTBCN – Ultra Trail Barcelona compta aquest
any amb la seva samarreta estrella; La Jummper, una samarreta semi compressiva d’una qualitat
extraordinària que ve amb el model d’inscripció Premium i que es diferencia de totes les samarretes
Freemium que venen en la majoria de curses. Amb aquest i altres fets com que és un model de inscripció
personalitzat (on demand) que permet pagar just per allò que desitges de la UTBCN – Ultra Trail
Barcelona 2017 reunirà com anys anteriors les següents distàncies: 21km, 42km, 70km i 100km; a més
de seguir apostant per l’esport en família i en aquest cas es seguirà duent a terme la cursa infantil, la
KIDS amb diferents distàncies i categories.

La sortida serà en la població de Begues. Aquesta petita població Barcelonesa acull l’esdeveniment com
un repte a la seva orientació de ciutat sostenible i integradora de la naturalesa i els esports a l’aire lliure.

Desitgem que gaudeixis de la prova, de cada racó, de cada passa. L’organització està desitjant
acompanyar-te en el teu camí, ajudar-te i en definitiva, tractar de fer de cada passa una bonica
experiència. No oblidis regular les forces, ser cautelós i respectuós amb el medi ambient.

David Teixidó
GENERAL MANAGER
UTBCN – Ultra Trail Barcelona
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PROGRAMA

DISSABTE 18 DE MARÇ – DIJOUS 23 DE MARÇ
10.30 – 21.00

Entrega de dorsals i packs ProAction

Barrabes Barcelona (Planta -1)

DISSABTE 25 DE MARÇ
Des de 05.30

Guarda-roba

Escola Sant Cristòfor

05.30 – 06.30

Entrega de bossa de vida – Distancia UTBCN

Escola Sant Cristòfor

07.00 – 08.00

Entrega de dorsals MTBCN

Escola Sant Cristòfor

08.00 – 09.00

Entrega de dorsals STBCN

Escola Sant Cristòfor

Des de 11.00

Entrega de bossa del corredor –regals

Escola Sant Cristòfor
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LOCALITZACIONS
La Ultra Trail de Barcelona té dos escenaris importants, la zona de meta o village, on es troben
els serveis i àrees principals a més de la meta; i els avituallaments de muntanya, on el corredor
trobarà tot el necessari per proveir-se així també com alguns punt d’abandonament.
En www.utbcn.com podràs trobar mapes interactius que et permeten poder arribar fàcilment fins
als emplaçaments amb qualsevol aplicació de navegació GPS.
Si és la teva primera edició, no et preocupis, tot el poble estarà senyalitzat i les àrees de meta i
serveis com guarda-roba, massatges, etc. localitzats en l’Escola Sant Cristòfor estan a escassos
metres entre si.

Escorxador Begues

Escola Sant Cristòfor

Només divendres 24 de Març

Dissabte 25 i diumenge 26

Zona de meta
Dissabte 25 i diumenge 26

Piscina Municipal Begues
Dissabte 25 i diumenge 26
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INFORMACIÓ GENERAL
SERVEIS OFERTS

Assistència en carrera

Entrega de premis

Parking

Servei fotogràfic

Assistència sanitària

Guarda-roba

Pasta Party

Sortejos

Servei de fisioteràpia

Tubular finisher

Avituallaments

Jocs infantils
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Cronometratge amb
control de pas

Bus només anada

2

Medalla

1

1

Servei de vídeo
EvasionTV

Vestidors i dutxes

Bossa de vida UTBCN
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Serveis oferts per a totes les inscripcions PREMIUM i per a CUSTOM que hagin adquirit el servei.

1

Exclusiu per a participants que ho hagin adquirit a través de la web. Podràs trobar els horaris i detalls en
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www.utbcn.com. És un servei de només d’anada.

Motxilla que entreguen als corredors de la distància Ultra 100km el divendres a l’Escorxador o el dissabte pel
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matí a l’àrea de guarda-roba i que trobaran en l’avituallament Bucle-Begues.
4

Hi haurà personal encarregat de supervisar la correcte evolució.
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PUNTUACIÓ ITRA

LLIURAMENTS GADGETS
Veure programa
DORSAL

Divendres 24 en Carpa Coreevo
JUMMPER

Junt amb l’entrega del dorsal
PROACTION
PACK

Escola Sant Cristòfor al finalitzar
BOSSA
CORREDOR

Meta al finalitzar

En la bossa del corredor al finalitzar
TUBULAR
FINISHER

MEDALLA
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SEGUIMENT EN XARXES SOCIALS
SOCIALES
Per poder fer un seguiment de la cursa en les xarxes socials i etiquetar publicacions utilitzarem el
hashtag #UTBCN17
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INFORMACIÓ TÈCNICA

FITXA TÈCNICA

Distancia

21,7 km

42,9 km

70,6 km

101 km

982 m

1.728 m

3.053 m(*)

4.684 m(*)

2 + meta

5 + meta

8 + meta

10 + meta

Dis.10:00h -15:00h
(5h)

Dis. 09:00h - 17:00h
(8h)

Dis. 08:00h - 22:00h
(14h)

Dis. 07:00h - Diu
07:00h (24h)

Senders %

60%

59%

60%

63%

Pista %

32%

34%

31%

29%

Asfalt %

8%

7%

9%

8%

Temps estimat 1er ♂

1:35 h

3:25 h

7:00 h

10:00 h

Temps estimat 1era ♀

1:55 h

4:00 h

8:00 h

11:00 h

16 anys (**)

18 anys

18 anys

18 anys

Desnivell (d+)
El desnivell positiu pot variar en funció
del dispositiu o el software per
calcular-lo

Avituallaments
Hora de sortida / Tancament de
meta

Edat mínima para participar

(*) Desnivell calculat amb Route Converter. L’aplicació oficial de la ITRA-Trace de Trail-ofereix el
següent desnivell per a LTBCN (+2.730m) i per UTBCN (+4.180m)
(**) Amb autorització paterna
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MATERIAL OBLIGATORI

El no tenir el material obligatori serà motiu de desqualificació.
Hi haurà alguna revisió aleatòria durant el recorregut per al control del bon funcionament de
les especificacions de cada prova. És imprescindible marcar amb retolador tot l’aliment del que es
disposa amb el número de dorsal.
En la zona de meta no hi haurà botiga per poder comprar el material abans de la sortida.
Excepcionalment els corredors de la Ultra Trail podran deixar en la motxilla el frontal i les piles de
recanvi per recollir-lo en el Bucle. Es poden utilitzar bastons en els casos de corredors de UTBCN i
LTBCN; no podran portar-los els corredors de STBCN y MTBCN.
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AVITUALLAMENTS I PUNTS D’ABANDONAMENT

En totes les proves hi haurà els mateixos avituallaments però amb un tall horari diferent. A
continuació podràs veure el tipus d’avituallament i els aliments i begudes que trobaràs en aquests,
cortesia de Powerade, Xavier Mor, Aneto, Eurobanan i Duldi.
L’organització únicament evacuarà als corredors que es trobin en els punts oficials d’abandonament
i només en casos molt determinats en altres punts del recorregut.
Posem a disposició un telèfon d’emergències per a que ens casos de pèrdua, lesió greu o altres
incidents es pugui contactar directament: 628 500 500
En la següent taula podràs veure de forma resumida tota la informació d’apertura i tancament
dels avituallaments, punts d’abandonament i límits horaris. De mateixa manera, en el apartat
de cada distància en la web tens tota la informació detallada.

Apertura –
Tancament

Punt d’abandonament

Límit horari

POWERADE PURGATORI

08.30 – 11.15h

21km

STBCN – 11.15

DULDI BURIGUES

07.30 – 12.30

21km – 42km – 70km – 100km

SPORT2LIVE PALAU NOVELLA

08.15 – 13.00

PLATJA DEL GARRAF

09.00 – 14.00

MUÉVETE ERMITA DE LA TRINITAT

10.00 – 17.00

PROACTION CAN GRAU

10.45 – 19.30

42km – 70km – 100km

EPAPLUS ELS CASALS

11.00 – 21.00

42km – 70km

BUCLE BEGUES

12.30 – 22.00

ANETO BRUGUERS

13.30 – 00.00

100km

TORRELLES

14.40 – 03.00

100km

META

07.00 – 07.00

Avituallament

MTBCN – 11.00

STBCN – 12.30

MTBCN – 12.00
70km – 100km

LTBCN – 13.45

UTBCN – 14.00

UTBCN – 22.00

15.00

17.00

22.00

07.00
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ALLOTJAMENT I TRANSPORT
CENTRE ESPIRITUAL JOSEP MANYANET
A 15 minuts de la zona zero de la cursa, rodejada de bosc i natura. Ofereix preus especials per als
participants.
Allotjament i
esmorzar

Mitja pensió

Habitació compartida no mixta

21€

31€

Habitació doble amb lavabo

28€

38€

Habitació triple amb lavabo

25,20€

34,20€

50€

60€

Habitació

Habitació doble con lavabo individual

reserves@peretarres.org – Preus por persona i dia IVA inclòs

MASIA CAN RIGOL
Casa ubicada a 5 minuts de la zona de meta, compta amb unes instal·lacions i un entorn ideal per
viure amb intensitat un cap de setmana d’esport i natura.

Habitació
Habitació compartida

Allotjament i
esmorzar

Mitja pensió

22€

32€

canrigol@canrigol.com – Preus por persona i dia IVA inclòs
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Parada autocar

Meta

ÚNICAMENT PODRAN ACCEDIR A L’AUTOCAR AQUELLS PARTICIPANTS QUE
HAGIN ADQUIRIT EL TICKET ONLINE
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INFORMACIÓ PER AL PÚBLIC ASSISTENT
SEGUIR ALS CORREDORS
L’organització recomana els següents avituallaments per seguir als corredores:


Palau Novella: MTBCN, LTBCN, UTBCN



Platja del Garraf: LTBCN, UTBCN



Bucle Begues: UTBCN



Torrelles: UTBCN

Per motius de seguretat i preservació del Parc Natural del Garraf recomanem que únicament
es vagi als punts indicats. En els mapes interactius de la web es pot veure la situació dels
avituallaments, imatges i la informació de les distàncies que passen per aquests.

ZONA DE META I TICKETS DE MENJAR
La zona de meta compta amb nombroses ofertes de restauració. A més, els acompanyants podran accedir
a l’avituallament final comprant un ticket de 5€ en el mateix.

Tickets limitats a 300 persones

avituallamiento.
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POST-CURSA
Una vegada finalitzada la cursa el participant tindrà tres serveis de gran importància:

Diploma

Podreu descarregar el diploma des de la pàgina INICI de la web introduint el teu
número de dorsal. El diploma podrà ser utilitzat com a justificant de participació per
aquells participants que vagin a córrer la UTMB.

Les classificacions estaran disponibles durant el mateix dia de la cursa i es
podran veure en l’apartat CLASIFICACIÓ de la distancia realitzada.
Classificacions

Fotografies

Las fotografies totalment gratuïtes es podran veure a la pàgina de Facebook
de la Ultra Trail de Barcelona entre 5 – 10 dies després de la cursa. Las imatges
es pujaran de forma progressiva.

www.utbcn.com
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TELÈFONS IMPORTANTS


Emergència en cursa:

628 500 500



Policia Local Begues:

936 391 090



Assistència ciutadana:

112



Taxis de Begues:

934 710 000

PREGUNTES FREQÜENTS
Quina documentació he d’aportar?
La targeta de federat si procedeix i el certificat mèdic (només obligatori per UTBCN i LTBCN) s’han d’enviar a
info@utbcn.com abans de la recollida del dorsal.
Puc recollir el dorsal si estic com a pre-inscrit?
No s’entregarà cap dorsal si el participant està com a pre-inscrit en el moment de recollir-lo, per això
recomanem enèrgicament que, una vegada enviada la documentació necessària i abans de dirigir-se al punt
de recollida, el participant revisi si el seu estat ha estat canviat a “inscrit”.
Hi ha transport públic cap/des de Begues?
Sí, pots veure els horaris i línies aquí: http://www.begues.cat. L’organització recomana a aquells corredors
que tinguin previsió d’arribar després de les 22h del dissabte que prevegin una alternativa al transport públic
per accedir les poblacions de Gavà i Barcelona ja que el transport públic es limitat entre les 22h i les 08h del
diumenge.

Si tens més preguntes, pots accedir a l’apartat de PREGUNTES FREQÜENTS de la web.
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I SOBRETOT, RECORDA…..

 S’ha d’arribar amb el temps suficient
 Escalfar de forma progressiva
 Col·locar el dorsal de forma visible

 Tenir tot el material obligatori i senyalitzar els gels i/o barretes amb el número de dorsal
 És imprescindible el dorsal per poder accedir a tots els serveis de la cursa
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